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bat egin daidala eta zeuri aurkeztu deizudazala, 
zeu zaralako, Jauna, guztion onespen eta helburu. 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
† Goazen Jaunaren bakean.  
—Eskerrak Jainkoari. 

 
Agur, Maria Belengo, Jesus haurrarekin. 
Agur, graziaz betea, Jauna da zurekin. 
 

1 Jauna ta Jesus da zure sabeleko frutu; 
andra guztien artean bedeinkatua zu. 
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ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna agurtu ondoren —belauna okertuz edo burua ma-
kurtuz—, esan): 

 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
 

(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 
munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 
 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sar-
tzeko, baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
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AINTZA (—Ohargileak) 
Belengo estalpean abesten daben Aingeruekaz 
alkartu daigun gure ahotsa Jainkoaren aintza 
izadi osoagaz batera abesteko eta gure barruak 
eta ingurua alaitzeko: 
 

 
 

 
 

Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 
 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
 



—   8   — 

har dodala?» Hareek, ostera, ez eben ulertu zer 
esan gura eutsen. 
Jesus Nazaretera jaitsi zan hareekin, eta hareen 
menpean bizi zan. Haren amak bere bihotzean 
gordeten zituan gauza guzti honeek. 
Jesus, barriz, aurrera joian jakiturian, gorpuz-
keran eta grazian, Jainkoaren eta gizakien begi-
etan. 
 

Jaunak esana 
 
(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke. Eta, bitartean, aldarea 

gertatu, korporala zabalduz eta Gure Jauna ekarriz). 
 

Oharra 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 
 
ESKARIAK 
 
† Hirutasunean familia bakar danagana joten 
dogu gure arazoak eta amesak eta eskariak be-
rari aurkezteko: 
 
—Elizearen alde: arazo handien artean bizi diran 

familien ondoan egoten jakin daian, eta hare-
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gurari lez onetsiko dau. Hauxe dogu deigarri. Argituko ete 
dau irakurgai honek gaur egungo gure famili-eredua? 
 
Siraken liburutik   (Si 3, 3-7. 14-16.17b) 
 
Jaunak seme-alaben gainetik 
ohoratzen dau aita, 
eta amaren aginpidea ezarten 
bere umeen gainean. 
Aita ohoratzen dauanak 
bere pekatuak ezabatzen ditu, 
eta ama goratzen dauanak 
ondasunak pilatzen. 
Aita ohoratzen dauanak 
poza izango dau bere seme-alabengan, 
eta otoitz-egunean entzun egingo deutso Jaunak. 
Aita ohoratzen dauana luzaro biziko da, 
eta Jaunari obeditzen deutsanak 
atsegin emoten deutso amari. 
Ene seme, zaindu aita zahartzaroan 
eta ez emon nahigaberik bizi dan artean; 
burua galtzen badau ere, 
izan parkabera 
eta ez gutxietsi bizi dan bitartean; 
aitari emondako laguntza ez da ahaztuko, 
pekatuen ordaina izango dozu. 
Atsekabealdian 
gogoan izango zaitu Jaunak. 

Jaunak esana 
 
 
Oharra bigarren irakurgaiari 
 
Danok dakigu zein gatxak egiten jakuzan hartu-emonak etxe 
barruan batez ere, edo bikotearen sailean, edo eguneroko 
lanean… Zer edo zer ez ete dau eskatzen gure barruak alka-
rregaz bakez bizi izateko? Ea aintzat hartu geikezan Paulo 
apostoluaren aholkuak. 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Senideok: Jainko Seme gizon eginari ondo 
etorria egin ondoren eta gure artean leku egin 
ondoren, Gabonetako misterioak Nazareteko 
Familian sartu gura gaitu, bertan aurkitzeko 
Jainkoak guretzat gura dauzan giza hartu-
emonak. Begiak Belengo estalpean, eta entzu-
mena Jainkoaren hitzean jarrita, goazen alaita-
sun guztiaz Jainkoaren bila gure etxeko ateak 
zabaldurik. 
 
 
Sarrera-abestia 
 
Aspaldian urrunean sortu zan Jainko-Semea. 
Gaur sortzen da gure artean: 
zabalik euki etxea, zabalik bihotz barnea. 
 
R/. Gaur sortzen da gure artean: 
 zabalik euki etxea,  zabalik bihotz barnea. 
 
Ilunpeetan, giltzapeetan, 
hor zagozenok gaur jaiki! 
Horra Jauna bizitz hontan 
egin da gizon osoki: 
munduak hori baleki! 
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Jaunartzerako abestia 
 
Gau erdian Zu zara 
distira argizkoa; 
isiltasun osoan 
hor Zure mintzoa.   R/. 

Urratu da mundutik 
ilunpe itxia, 
sortuazoz zerutik 
Zuk argi barria.   R/. 

 
 R/. Maitasun-agerpen 
       Isiltasun osoan 
       Hitza gizon sortzen. 

(edo) 
ZATOZE, KRISTAUAK, bihotzak pozturik 
zatoze guztiok Belenera, 
jaio dan gure Jesus ikustera: 
Jauna gurtu dagigun (3) ahozpezturik. 

 
 
OTOITZA 
 
Nazareteko Familia emoten deuskuzu eredu Jauna; 
hantxe egiten zaralako bat gure izateaz, 
hantxe aurkitu dozulako leku 
Mariaren apaltasunari eta baietzari esker. 
 
Nazareteko Familia santua izan gura dot argi 
nire bizitzako ilunak argitu daizan, 
zuri bai erantzuten irakatsi deidan, 
nire bizitzan leku zain daizun beti. 
 
Ez daidala idealizatu familia eredu bakar bat; 
gaurko familia ereduei begiratzen jakin daidala; 
gaurko gizakien atsekabez eta zintzo erantzun guraz 
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Sal 127, 1-2. 3. 4-5 

 
 

R/. Dohatsu Jaunaren bildur dana, 
 haren bideetan dabilena! 
 

Dohatsu Jaunaren bildur dana, 
haren bideetan dabilena! 
Zure eskuen lana dozu-eta jango, 
zoriontsu izango zara eta ondo jatzu joango. R/. 
 
Zure emaztea, mahasti emonkorraren antzean, 
zure etxe barruan; 
zure seme-alabek badirudie olibo-kimu, 
zure mahai inguruan. R/. 
 
Begira, holan izango da bedeinkatua gizakia, 
Jaunari bildur deutsana. 
Jaunak Siondik bedeinkatu zagizala, 
Jerusalem dohatsu ikusiz beti bizi zaitezala. R/. 

 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Oharra lehenengo irakurgaiari 
 
Gizakiak bere oinarriak eta babesa familian jarten dauza-
nean ha zaindu egin behar dau, eta zainketa hori Jainkoaren 
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entzat argi, laguntza eta adore izan daiten, 
eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Gizaki guztiok eratu behar izango eta gura 

izango geuken familia bakar, alkarrentzako 
begiramenduna eta alkarri laguntzekoa, erai-
kitzen jardun daigun, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Euren etekin bila baino jokatzen ez dabenak, 

behartsuen negarrari erreparatuz, uste horre-
etatik jatsi daitezan, hareik euren senide lez 
onartuz, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Gaurko familiek seme-alabak eukiteko eta ha-

reik maitatzeko eta hezteko erea izan daien, 
eta baita honek eskatzen deutsen ausardia 
eta adorea ere, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Kristau alkartetik autokritika egiteko gauza 

zain gaitezan, gure ziurkerietatik urteten aha-
legindu, eta ebanjelioko argitasuna eta pozta-
suna zabaltzeko alkar adoretu daigun, eskatu 
deiogun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
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San Paulo Apostoluak Kolosarrei egindako gutunetik   (Kol 
3, 12-21) 
 
Senideok: Jantzi zaiteze bihotz errukitsuz, onberatasunez, 
apaltasunez, otzantasunez, eroapen onez, Jainkoaren herri 
aukeratu, santu eta maitea zareen ezkero. Eroan egizue ondo 
alkar eta parkatu batak besteari, inork inoren aurka ezer ba-
leu. Jaunak parkatu eutsuen lez, parkatu zuek ere. 
Eta guzti horreen gainetik, izan maitasuna, hori da-eta alkar-
tasun betearen lokarria. 
Kristoren bakeak agindu begi zuen bihotzetan, bake horretara 
deituak zareen ezkero gorputz batean, eta izan esker oneko. 
Bizi bedi oparo zuekan Kristoren berbea; irakatsi eta aholkatu 
jakituria osoz; kantatu Jainkoari bihotzez eta esker onez sal-
moak, gorazarreak eta abesti inspiratuak. Edozer esaten na-
hiz egiten dozuela, egizue dana Jesu Kristo Jaunaren izenean, 
Beraren bidez Jainko Aitari eskerrak emonez. 
Emazteok, zagoze zeuen senarren menpean, Jaunaren jarrai-
tzaileei jagoken lez. Senarrok, maitatu egizuez zeuen emaz-
teak, eta ez izan gogor hareekin. 
Seme-alabok, egin zeuen gurasoen esana gauza guztietan, 
hori gura dau-eta Jaunak. 
Gurasook, ez sumindu zeuen seme-alabak, gogoa galdu ez 
dagien. 

Jaunak esana 
 
Oharra Ebanjelioari 
 
Egin deiogun harrerea Nazareteko Familia gora-
beheratsua eredu emongo deuskun ebanjelioari 
Aleluia abestuz, zutunik. 
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Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburu-
tik   (Lk 2, 41-52) 
 
Jesusen gurasoak Jerusalemera joaten ziran ur-
tero erromes Pazko-jaietan. Jesusek hamabi 
urte bete zituanean, Jerusalemera igon eben 
jaietara, ohitura zan lez. Jaiegunak amaiturik 
gurasoak etxerantz abiatu ziranean, Jesus umea 
Jerusalemen gelditu zan, hareek jakin barik. 
Erromeskideen artean etorrelakoan, egun ba-
teko bidea egin ondoren, haren bila hasi ziran 
taldeko senide eta ezagunen artean. Eta aurki-
tzen ez ebela, Jerusalemera bihurtu ziran haren 
bila. 
Hiru egunen buruan, tenpluan aurkitu eben, ira-
kasleen artean jesarrita, hareei entzuten eta 
itaunka. Entzuten eutsoen guztiak txundituta 
egozan erantzunetan azaltzen eban argitasuna-
gaitik. Gurasoak, ikusi ebenean, harrituta gel-
ditu ziran, eta amak esan eutsan: «Seme, baina 
zergaitik egin deuskuzu hori? Horra zelako atse-
kabez ibili garan aita eta biok zure bila!» Harek 
erantzun eutsen: «Zergaitik ibili zaree nire bila? 
Ez al zenkien Nik neure Aitaren etxean egon be-


